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presidente Jair 
Bolsonaro em-
possou na tarde 
desta terça-feira 
(11), em cerimô-
nia no Palácio 
do Planalto, o 
e x - d e p u t a d o 
federal Rogério 

Marinho como ministro do De-
senvolvimento Regional.

Ex-secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Marinho 
assumiu o ministério do Desen-
volvimento Regional na vaga de 
Gustavo Canuto, deslocado para 
um cargo de segundo escalão.

Participaram da cerimônia 
os presidentes da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), e do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli.

Em seu discurso de des-
pedida, Canuto agradeceu 
a confiança que recebeu de 
Bolsonaro e o trabalho dos 
servidores do ministério. Ele 
ainda desejou “boa sorte” a 
Marinho em uma “empreita-
da” que não será “fácil”.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCerimônia

O
Marinho foi nomeado para 

comandar a pasta na semana 
passada, quando Bolsonaro fez 
a primeira mudança em sua 
equipe ministerial em 2020, a 
quinta desde o início do man-
dato, em janeiro de 2019.

Ao iniciar o discurso na ce-
rimônia desta terça, Bolsonaro 
fez um aceno a Maia, Alcolum-
bre e Toffoli. Agradeceu pela 
convivência em 2019 e disse  
que a relação deles “será mui-
to melhor” em 2020.

“Nós quatro não podemos 
tudo, mas quase tudo pas-
sa pelas nossas mãos. Nossa 
união, nosso sentimento cada 
vez melhor para o Brasil real-
mente fara com que todos fa-
çam a diferença”, afirmou.

Bolsonaro também elo-
giou Marinho, junto com 
Maia, Alcolumbre e Guedes, 
pela aprovação da reforma 
da Previdência. “A nossa eco-
nomia realmente começou 
a recuperar a sua confiança 
dentro e fora do Brasil”, de-
clarou o presidente.

Bolsonaro ainda elogiou 
o trabalho de Marinho como 
relator da reforma trabalhista 

proposta por Temer. “Em par-
te, devemos a ele a taxa de de-
semprego não ter explodido”, 
disse o presidente.

Marinho afirmou em seu 
discurso que dará o “melhor” 
de si para “construir pontes”. 
Ele saudou Mourão e a gover-
nadora do Rio Grande do Nor-
te, Fátima Bezerra (PT), agra-
deceu o período de trabalho 
na equipe de Paulo Guedes e 
afirmou que o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, é um 
“amigo” seu e do país.

“Vou dar o melhor de mim, 
sobretudo, para buscar construir 
pontes, estabelecer e consolidar 
relações, porque não vamos a 

Rogério Marinho assume Ministério do Desenvolvimento Regional

Bolsonaro dá posse a Rogério 
Marinho como ministro do 
Desenvolvimento Regional

Foto: Reprodução

lugar nenhum se formos cami-
nhar sós”, disse o ministro.

Marinho pediu o apoio dos 
presentes na solenidade e des-
tacou que a missão da pasta é 
“corrigir desigualdades regio-
nais para permitir que os irmãos 
brasileiros tenham igualdade 
de oportunidades”.

Marinho destacou que a 
missão precisa ser “compar-
tilhada com todos” e citou 
como exemplo a construção 
civil e a indústria. Segundo 
ele, o empreendedor não pode 
ser tratado como “predador”.

“Tratamos o empreende-
dor como parceiros que ge-
ram emprego, renda e oportu-

nidade”, declarou.
Bolsonaro escalou Canuto 

para presidir a Dataprev, esta-
tal responsável pelo processa-
mento de dados das aposen-
tadorias. A missão de Canuto, 
conforme o Planalto, é ajudar 
a reduzir as filas de pedidos de 
benefício no Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS).

No lugar de Marinho na 
Secretaria de Previdência e 
Trabalho foi efetivado Bruno 
Bianco, que era o secretário-
-adjunto da estrutura. Bianco 
ficou conhecido pelo apelido 
"Mickey da Previdência" na 
época da tramitação da refor-
ma nas aposentadorias

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
recorreu hoje (11) contra a 
homologação do acordo de 
delação premiada do ex-go-
vernador do Rio de Janeiro 
Sérgio Cabral, preso desde 
novembro de 2016.

A delação de Cabral, ne-

gociada com a Polícia Fe-
deral, foi homologada pelo 
ministro Edson Fachin, re-
lator da Lava Jato no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
na semana passada, mesmo 
após parecer contrário da 
PGR. Antes, o acordo já ha-
via sido rejeitado pelo Mi-

PGR recorre contra homologação 
de delação premiada de
Sérgio Cabral

nistério Público Federal no 
Rio de Janeiro (MPF-RJ).

No recurso, Aras disse ha-
ver “fundadas suspeitas” de 
que Cabral continua a ocultar 
bens oriundos de corrupção. 
“O entendimento é o de que 
esse fato viola a boa-fé obje-
tiva, condição necessária à 
elaboração de acordos de co-
laboração”, diz nota da PGR.

Para o procurador-geral, 
não é possível que o colabo-
rador firme acordo de dela-

ção ao mesmo tempo em que 
continua a praticar crime, no 
caso a ocultação de bens. Aras 
ressalta que Cabral já foi con-
denado em segunda instância 
por lavagem de dinheiro.

O teor da colaboração, que 
prevê a devolução de R$ 380 
milhões, permanece em sigi-
lo. O ex-governador coman-
dou o Executivo fluminense 
de 2007 a 2014.

Ao homologar a delação, 
Fachin deu validade jurídica 

aos depoimentos do ex-go-
vernador, e os anexos seguem 
para o MPF, que analisa as li-
nhas de investigação.

Cabral acumula, até o 
momento, 13 condenações 
penais, a maioria no âmbi-
to da Lava Jato do Rio de 
Janeiro. Somadas, as penas 
superam os 280 anos. Ele 
responde ainda a mais de 
30 processos criminais li-
gados a casos de corrupção 
durante o seu governo.
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ex-presiden-
te da Cedae, 
Hélio Cabral, 
deixou a audi-
ência pública 
que discute a 
crise hídrica 
na Assem-
bleia Legis-
lativa do Rio 

(Alerj), na manhã desta terça-
-feira. Após apresentar os in-
vestimentos feitos pela com-
panhia e da atuação após o 
problema relacionado à quali-
dade da água, ele se recusou a 
responder os questionamen-
tos dos deputados, alegando 
que o seu sucessor que tem 
que responder. Ele anunciou 
a decisão ao ler um pronun-
ciamento, alegando "não se 
sentir confortável". 

"O ex-presidente da Cedae 
demonstra não só o despres-
tígio a essa Casa como com a 
população do Rio de Janeiro, 
que está bebendo água ruim, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSIndignação

O
podre. Isso é um absurdo", 
disse Renata Souza (Psol), re-
forçando que vai encaminhar 
um pedido de urgência para a 
abertura da CPI da Cedae, mo-
mento em que Cabral deixou a 
mesa de discussão sob vaias.

Hélio Cabral deixou a Alerj 
escoltado por dois seguranças 
e manifestantes correram atrás 
do veículo em que ele saída do 
local para jogar água suja.

O deputado Márcio Pache-
co (PSC), da base do governo 
na Alerj, disse que "desde o 
primeiro dia" da crise hídrica 
o governador Wilson Witzel 
tem atuado. "Inclusive envol-
vendo a polícia, com toda a 
investigação necessária. Uma 
ação responsável, em nenhum 
momento se omitindo".

Integrantes da organiza-
ção Meu Rio estiveram na 
audiência pública e das gale-
rias atiraram contas de água 
sujas de lama e notas de 
R$100, também sujas, com 

o rosto do ex-presidente. De-
pois que Cabral se recusou a 
falar e deixou o plenário, o 
grupo ofereceu água forneci-
da pela Cedae a ele, que saiu 
às pressas da Alerj.

"Vendo que ele fugiu, a gen-
te foi oferecer um pouquinho 
de água para ele, porque já que 
a gente está tomando, seria 
bom se ele tomasse, também. 
Se a agência que regula nossa 

água diz que está tudo bem, a 
gente queria que ele bebesse 
essa água junto com a gente", 
disse Isabela Avellar, 25, repre-
sentante do Meu Rio.

"Não temos respostas sufi-
cientes e essa situação compro-
mete nossa saúde e a gente está 
pagando por esse descompro-
misso da Cedae", completou Lí-
via Merlim, 23, outra integrante 
da organização. 

Hélio Cabral será substi-
tuído por Renato do Espírito 
Santo, uma escolha técnica. 
Espírito Santo é engenheiro 
ambiental, funcionário de car-
reira que ingressou na Cedae 
em 1980, tendo atuado como 
diretor, gerente de saneamen-
to e chefe de departamento. 
Ele se demitiu da companhia 
em 2017, dentro de um plano 
de demissão voluntária.

Ex-presidente da Cedae se recusa a
responder perguntas e deixa audiência 
sobre crise hídrica na Alerj

Foto: Estefan Radovicz/Agência O Dia

Ex-presidente da Cedae Hélio Cabral deixa em audiência na Alerj após se recusar a responder perguntas

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, vistoriou nesta 
terça-feira as obras no Sambódro-
mo, na Marquês de Sapucaí. Com 
ele, estava o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio. Segun-
do a Prefeitura, essa a primeira 
vez que a Passarela do Samba 
passa por uma intervenção desse 
porte, a maior de sua história.

A obra atende às exigências do 
Corpo de Bombeiros e do Minis-
tério Público e mobilizou a Rio-
tur, a RioUrbe e Rioluz. Cerca de 
200 funcionários das três empre-
sas estavam envolvidos no pro-
cesso para deixar o local pronto 
para o Carnaval.

"O Sambódromo está nas 
melhores condições das últi-
mas décadas. Nós fizemos uma 
reforma enorme, 36 mil metros 
quadrados de arquibancadas fo-
ram reformados e pintados. Nós 
trocamos 89 quadros elétricos e 
500 refletores. Uma obra cujos 
recursos vieram do Ministério do 
Turismo, e o povo do Rio de Ja-
neiro agradece", disse o prefeito.

Ainda segundo Crivella, a 

reforma custou mais de R$ 8 
milhões. "Isso garante a todas 
as pessoas que vierem para as 
festividades um conforto mui-
to maior. E há a questão da se-
gurança também, porque nós 
duplicamos as vias de escape. 
O Sambódromo está hoje mui-
to mais iluminado, muito mais 
seguro, muito mais confortá-
vel", destacou.

Esta foi a segunda vez que o 
ministro do Turismo visitou o 
espaço. A primeira foi em 13 de 
dezembro de 2019, quando ele 
garantiu o financiamento dos 
recursos para as obras. Ao todo, 
foram R$ 8,1 milhões gastos no 
local. Os valores também foram 
utilizados para a troca de toda a 

sinalização de incêndio e pânico. 
O espaço receberá um total de 43 
agremiações entre as escolas de 
samba do Grupo Especial, da Sé-
rie A e das Escolas Mirins.

"É um prazer retornar ao Sam-
bódromo. Estive aqui no início 
das obras. É um Sambódromo 
com segurança, para que a popu-
lação possa curtir este momento 
ímpar, que é o Carnaval no Rio 
de Janeiro. É o Governo Federal, 
em parceria com a Prefeitura, en-
tregando uma obra muito rápida, 
eficiente e muito bem feita", des-
tacou o ministro do turismo, Mar-
celo Álvaro.

Segundo ele, o povo do Rio 
de Janeiro se beneficia com a 
reforma.

Voz que liberou entrada de acusado de matar 
Marielle em condomínio não é do porteiro que 
disse ter falado com Bolsonaro, diz laudo

Crivella vistoria obra no Sambódromo 
'melhores condições das últimas décadas'

A voz do porteiro que liberou a en-
trada do ex-PM Élcio de Queiroz no 
condomínio Vivendas da Barra, no Rio 
de Janeiro, em 14 de março de 2018, dia 
do assassinato da vereadora Marielle 
Franco (PSOL) e do motorista Ander-
son Gomes, não é a do funcionário que 
havia mencionado o presidente Jair 
Bolsonaro aos investigadores da Dele-
gacia de Homicídios (DH).

A informação está em um laudo 
assinado por seis peritos da Polícia 
Civil e foi publicada nesta terça-fei-
ra (11) pelo jornal "O Globo".

De acordo com o laudo, a pessoa 
que autorizou a entrada de Élcio no lo-
cal foi o policial reformado Ronnie Les-
sa, morador do condomínio e vizinho 
de Bolsonaro. Tanto Élcio como Lessa 
estão presos. O primeiro é acusado de 
ter dirigido o veículo usado no crime, e 
o segundo é acusado de ter efetuado os 
disparos contra Marielle e Anderson.

Conforme reportagem que foi 
ao ar no Jornal Nacional em 29 de 
outubro de 2019, um dos porteiros 
afirmou em depoimento que Jair 
Bolsonaro, então deputado federal, 
havia liberado a entrada de Élcio 

no condomínio. Depois, o homem 
voltou atrás e afirmou que errou ao 
dizer que havia falado com "seu Jair".

Ao apurar as declarações dadas no 
depoimento, o Jornal Nacional pesqui-
sou os registros da Câmara dos Deputa-
dos e encontrou uma contradição. Jair 
Bolsonaro estava em Brasília naquele 
dia, como mostram os registros de pre-
sença em duas votações no plenário: às 
14h e às 20h30. Portanto, ele não pode-
ria estar no Rio.

Em novembro, a PF abriu inquérito 
para investigar o depoimento do por-
teiro. A investigação apura se o porteiro 
cometeu crimes de obstrução de Jus-
tiça, falso testemunho e denunciação 
caluniosa contra o presidente.

Agora, o laudo da Polícia Civil assina-
do por 6 peritos confirmou que outro 
funcionário havia interfonado naquele 
dia para Lessa, e não o porteiro que ha-
via dado o depoimento envolvendo 
Jair Bolsonaro. Segundo o documento 
ao qual "O Globo" teve acesso, não há 
"indícios sugestivos de edição fraudu-
lenta" do disco rígido (HD) analisado, 
que contém registros do sistema de 
gravação do interfone.

Crivella visita obra no Sambódromo

Foto: Divulgação/Prefeitura



POLÍTICA

IN
FO CIDADES

Quarta-Feira 12 de Fevereiro de 2020

4

o último dia 
05 de feve-
reiro, alunos 
da rede mu-
nicipal que 
passaram para 
escolas de ní-
vel médio nas 
redes federais 
e estaduais 

foram recebidos no gabinete do 
prefeito Farid Abrão para um 
café da manhã especial em ho-
menagem a esse feito.

Os alunos participaram do 
curso preparatório oferecido 
pela prefeitura de Nilópolis, aos 
sábados, na Escola Municipal 
Jorge Mkhail Jarjous. Foram 5 
turmas com o total de 180 alu-
nos inscritos.

Já os quatros adultos do EJA 
que foram aprovados não parti-
ciparam do curso e foram sele-
cionados por análise de dados, 
tais como notas e vida escolar.

Com a presença da secretá-
ria de Educação Flávia Duarte, 
junto com familiares, a equipe 
de coordenação do curso prepa-
ratório e professores, os alunos 
foram homenageados com o 
Certificado de Orgulho Nilopo-
litano e receberam medalhas de 
honra ao mérito. O encontro foi 
pautado por homenagens e falas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

N
emocionantes dos participantes.

“Eu já vivi diversas emoções na 
política, mas quando esses mo-
mentos acontecem eu me encho 
de orgulho por estar fazendo des-
te também. Estamos sempre com 
o intuito de dar o que pudermos 
para as crianças nilopolitanas, 
como Pitágoras já dizia: educando 
a criança jamais será preciso casti-
gar o adulto”, discursou o prefeito.

Pela primeira vez na história 
do Município os alunos passa-
ram para essas escolas através de 
um curso preparatório oferecido 
pela secretaria Municipal de Edu-
cação. Iniciado em abril de 2019, 
o curso preparatório para estu-
dantes do 9° ano da rede munici-
pal oferece aulas de língua portu-
guesa e matemática.

Emocionada com mais um 
objetivo concluído, a secretária 
de Educação está incansável em 
busca de uma educação de quali-
dade para os alunos nilopolitanos.

“Estamos rompendo o estig-
ma da escola pública. A escola 
pública tem que ter como re-
ferência qualidade no serviço 
oferecido e não podemos aceitar 
menos do que é nosso por direi-
to, direito esse que temos tenta-
do garantir todos os dias sendo 
presentes. O mais importante 
de tudo é que vocês acredita-

ram em si. O impossível inexiste, 
mesmo diante de toda dificul-
dade precisamos acreditar que é 
possível realizar esses sonhos”.

Estudante da E.M. Compa-
nheiros de Maryland, Ana Clara 
Barcelos, de 15 anos, passou em 
primeiro lugar no colégio Pedro II 
e contou como se preparou.

“Eu estava todos os sábados 
no curso e também estudava 
em casa. Foi muito gratificante 
ter a oportunidade de fazer um 
curso preparatório e saber que 
ele ajudou minha vida e no meu 
futuro. Esse ano irei focar no 
ensino médio, para no futuro 
realizar meu sonho, que é fazer 
faculdade de química,” disse a 
estudante Ana Clara.

Sua mãe, emocionada, incen-
tivou e persistiu em todos os mo-
mentos. “Minha filha entrou nesse 
preparatório com garra. Quando 
vimos o resultado da aprovação 
em primeiro lugar ficamos muito 
felizes. Precisamos incentivar e 
acreditar nos nossos filhos. E mes-
mo que a nota saia ruim, amanhã 
você consegue uma melhor”, con-
tou Márcia Francisca Barcelos.

Um outro destaque foi a aluna 
Deise Cristina de Souza Rodrigues 
Camilo, de 49 anos, selecionada 
para o Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia (IFRJ). 
“Eu sempre quis estudar porém, 
trabalho desde criança para ajudar 
a criar meus 8 irmãos. Em 2017 
recebi um diagnóstico de câncer 

de mama e precisei parar de tra-
balhar. Durante o tratamento me 
indicaram fazer uma atividade 
para não enlouquecer, daí lembrei 
do meu velho sonho de estudar. 
Entrei para o preparatório durante 
o tratamento mesmo, seguindo 
recomendações médicas. Eu fazia 
radioterapia longe de Nilópolis, 
mas mesmo assim conseguia che-
gar no horário e tive poucas faltas 
durante o curso”.

Os alunos aprovados preten-
dem voltar este ano para incen-
tivar os que estão iniciando esta 
nova etapa. Em 2020 serão aber-
tas turmas a partir de março. Para 
maiores informações, o telefone 
da secretaria municipal de Educa-
ção é: (21) 2692-4947.

35 alunos da rede municipal de ensino 
foram aprovados em concursos para 
instituições federais e estaduais

Os alunos participaram do curso preparatório oferecido pela prefeitura de Nilópolis

Foto: Divulgação

Uma audiência pública aconte-
ceu em Duque de Caxias e contou 
com a presença do ministro de 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, do presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, e do 
prefeito Washington Reis.

Em reunião nesta sexta-feira 
(07/02), em Duque de Caxias, o 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia, o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, o prefeito de Duque de 
Caxias, Washington Reis, e o presi-
dente da Empresa de Planejamen-
to e Logística (EPL), Arthur Lima, 
trataram de assuntos referentes às 
concessões das principais rodovias 
estaduais e federais que cortam o 
Estado do Rio de Janeiro, além da 
retirada do pedágio no município 

de Magé. Estiveram presentes de-
putados e prefeitos dos principais 
municípios envolvidos.

Para o ministro de Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas, 
“foi uma honra muito grande ter 
recebido o convite para construir-
mos juntos essa audiência pública. 
Quero cumprimentar o prefeito 
Washington Reis por nos propor-
cionar este momento de debate. 
Estamos em um processo de con-
sulta que é para isso mesmo, para 
que as contribuições apareçam. 
Sempre há espaço para aperfeiço-
amento. Várias sugestões apresen-
tadas nesse período já foram incor-
poradas. É uma oportunidade de 
ouro mostrar o que vai acontecer 
no Estado do Rio de Janeiro em 
termo de infraestrutura”, explicou.

Futuro das concessões rodoviárias é 
discutido em reunião no Estado do Rio

Audiência pública aconteceu em Duque de Caxias

Foto: DivulgaçãoNa pauta, a discussão sobre as 
novas concessões que entrarão 
em vigor e sobre aquelas que serão 
renovadas, além de questões refe-
rentes às praças de pedágio das 
rodovias, incluindo análise das 
tarifas cobradas, possíveis trans-
ferências e deslocamentos. Um 
dos objetivos da reunião foi tratar 
sobre os investimentos que serão 
feitos em infraestrutura no país.

Em sua fala, o prefeito Wa-
shington Reis contou que ficou 
honrado quando o ministro libe-
rou o município para a realização 
do fórum, a fim de que as auto-
ridades presentes conheçam o 
programa. “A gente sabe quando 
tem uma oportunidade como 
esta e encontra um ministro com 
a experiência do senhor Tarcísio. 
É necessário juntar forças. E é 
isso o que viemos fazer aqui. Pro-
vocamos este encontro para que 
todos conheçam de perto este 

megaprograma de infraestrutura 
para as rodovias do Brasil. Esta-
mos falando da ligar a Baixada 
até o Vale do Jequitinhonha.”

Foram abordadas as dificulda-
des enfrentadas pelos caminho-
neiros que circulam pelas rodovias 
e os prejuízos que algumas cida-
des estão enfrentando com a falta 

de oportunidades de empregos 
nessas regiões. Entre as principais 
vias analisadas no encontro estão 
rodovias fundamentais para o Es-
tado, como o Arco Metropolitano, 
a BR 040 - Washington Luís, a BR 
101 - Niterói-Manilha, a BR 493 
- Manilha-Magé e a BR 116 - Presi-
dente Dutra.
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rês jovens fo-
ram baleados, 
na noite de do-
mingo, quando 
estavam em 
um bar de Cam-
po Grande, na 
Zona Oeste do 
Rio. De acordo 
com amigos, 

Filipe dos Santos, de 21 anos, Daniel 
Victorino, 28, e Anderson Reis, 29, 
estavam em um churrasco no local 
quando se desentenderam com 
um homem que atirou neles.

Dos três, Filipe, que está inter-
nado no Hospital Schweitzer, em 
Realengo, é o que está em estado 
mais greve. Ele foi atingido na bar-
riga e no peito.

"Ele está muito mal. Teve duas 
paradas cardíacas ontem. E nesta 
manhã, o médico disse que ele está 
melhor, mas continua respirando 
com ajuda de aparelhos", conta 
uma amiga, que prefere não se 
identificar. A Secretaria Municipal 
de Saúde disse que Filipe está em 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

T
estado grave no CTI da unidade.

Já Anderson e Daniel estão no 
Hospital Rocha Faria, ainda em 
Campo Grande. Daniel foi atingido 
na barriga e, de acordo com uma 
amiga, também está em estado 
grave. Já Anderson, apesar de ter 
sido baleado nas costas, com a bala 
entrando no ombro e saindo próxi-
mo à coluna, recebeu alta do Rocha 
Faria, nesta terça.

Quando ainda estava internado 
no Rocha Faria, Anderson mandou 
uma mensagem para tranquilizar 
os familiares e amigos.

SEIS TIROS
A amiga conta que os três rapa-

zes estavam no bar, que fica na Es-
trada do Guandú do Sena, depois 
de jogarem futebol. Os jovens 
convidaram um morador de rua 
conhecido na região para beber 
com eles, quando o homem que 
atirou neles se incomodou.

"Eles estavam brincando e esse 
cara se irritou. Ele foi para cima do 
morador de rua, o agarrou, tentan-

do tirá-lo do bar. Os meninos não 
deixaram e ele deu um soco no Da-
niel", a amiga diz.

Ainda segundo ela, após agre-
dir um dos rapazes, o homem 
deixou o bar em direção ao seu 
caminhão, que estava estacio-
nado próximo. Foi quando ele 
pegou uma arma de dentro do 
veículo e atirou contra os jovens.

"Ele saiu atirando. Foram seis ti-
ros. Aí entrou no caminhão e fugiu 

em direção à Vila Kennedy com o 
filho, como se nada tivesse aconteci-
do", a amiga avisa.

'SÃO HUMILDES'
Inicialmente, os amigos fo-

ram levados para a UPA de Cam-
po Grande. De lá, eles foram 
transferidos para o Rocha Faria 
e o Albert Schweitzer.

"As famílias estão arrasadas. Tá 
todo mundo triste porque a gente 

sabe que eles não são de briga. São 
humildes", a amiga define.

Momentos antes de ser baleado, 
Filipe postou uma foto com o mo-
rador de rua que estava com eles 
em seu perfil no Facebook com os 
dizeres "só porque o cara é mendigo 
e tenta fazer dinheiro na rua, eu não 
vou tirar foto com ele e beber? To-
dos nós somos ser humano".

O paradeiro do homem que atirou 
contra eles ainda é desconhecido.

Três jovens são baleados 
em bar de Campo Grande e 
dois ficam em estado grave

Foto: Arquivo Pessoal

Da esquerda para a direita: Filipe dos Santos, Daniel Victorino e Anderson Reis 

Um cabo da Polícia Mili-
tar foi preso, na tarde des-
ta segunda-feira, após um 
roubo de carga de cigarros 
em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. Além 
do PM, lotado na UPP Provi-
dência, outras quatro pes-
soas foram presas.

A prisão foi realizada por 
policiais do 15º BPM (Duque 
de Caxias) que foram chama-
dos após a denúncia de roubo 
no bairro Vila Maria Helena. 
Após um cerco na região, os 
PMs localizaram parte da car-
ga em uma residência, onde 
os suspeitos foram presos. 
Além de parte do produto 
recuperado, foram apreendi-
dos dois carros, um deles um 
Jeep Renegade, que estava 
com a placa clonada.

Segundo informações, o 
cabo da PM envolvido no cri-
me estava afastado da Polícia 

Militar para tratamento médi-
co desde 15 de março de 2019, 
tendo o afastamento renova-
do em 30 de janeiro deste 
ano. O caso foi registrado na 
60ª DP (Caxias).

Em nota, a Secretaria da 
Polícia Militar disse que o co-
mandante da Coordenadoria 
de Polícia de Proximidade 

(CPP) "abriu uma averigua-
ção sumária" para apurar a 
participação do PM da UPP 
Providência no crime. Ele foi 
levado para a Unidade Pri-
sional da Polícia Militar (UP/
PMERJ), em Niterói. Procura-
da, a Polícia Civil ainda não 
deu informações sobre a in-
vestigação.

Cinco homens são presos durante 
operação policial em São Gonçalo

Cabo da PM é preso por roubo de 
carga em Duque de Caxias Cinco homens foram presos por 

policiais militares do 7º BPM (São 
Gonçalo), na manhã desta terça-
-feira, na Comunidade da Alma, em 
São Gonçalo, Baixada Fluminense. 

Segundo a PM, também foram 

apreendidos um fuzil, três grana-
das, dois rádios transmissores e 
drogas. A operação faz parte das 
ações policiais que têm como ob-
jetivo diminuir o roubo de carga e 
o tráfico de drogas da região. 

Carro com placa clonada apreendido em ação que prendeu criminosos

Foto: Divulgação

Cinco homens são presos na Comunidade da Alma 

Foto: Divulgação / Polícia Militar
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I n s t i t u t o 
de Previ-
dência e 
Assistência 
(Previ-Rio) 
abriu as 
inscrições 
para o au-
x í l i o - e -
d u c a ç ã o 
2020, des-

tinado aos servidores (ativos 
ou inativos) estatutários da 
Prefeitura do Rio e pensio-
nistas menores de 18 anos 
do Funprevi, o fundo de Pre-
vidência do município. As 
regras estão publicadas na 
página 7 do Diário Oficial do 
Município desta segunda-fei-
ra (dia 10).

As inscrições para o Previ-
-Educação devem ser feitas, 
exclusivamente, através da 
internet, no no site http://
www.rio.rj.gov.br/web/previ-
rio, até o dia 6 de março. Já o 
Previ-Creche poderá ser re-
querido, a qualquer tempo, e 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

O
até o dia 30 de novembro, tam-
bém no site.

O servidor deverá optar por 
apenas um dos benefícios. 
Caso tenha direito aos dois, 
pode cancelar um dos adicio-
nais até o dia 6 de março. No 
momento da inscrição, não 
há necessidade de apresentar 
documentos. Após essa etapa, 
haverá períodos determinados 
para que o solicitante entregue 
os comprovantes necessários 
ao Previ-Rio.

Valores
O Previ-Educação corres-

ponde ao menor vencimento 
vigente no município e é con-
cedido, em uma única parcela, 
a servidores que receberam até 
quatro salários mínimos em 
dezembro do ano passado (R$ 
3.992), com dependentes me-
nores de 18 anos matriculados 
na escola; ou para pensionistas 
menores que são estudantes, 
cuja pensão integral, em de-
zembro de 2019, também não 

tenha ultrapassado quatro salá-
rios mínimos.

O Previ-Creche possui o va-
lor de R$ 270,43 mensais, e 
pode ser solicitado por segura-
dos do Instituto que também 
receberam até quatro salários 
mínimos em dezembro do ano 
passado, com filhos de até seis 
anos matriculados em estabe-
lecimento particular oficial-
mente reconhecido.

O Auxílio-Educação é um 
dos benefícios mais tradi-

cionais do Instituto, sendo 
concedido desde sua cria-
ção há 33 anos.

Prazo de recursos contra
indeferimentos do auxílio creche

Também está aberto o prazo 
para o envio de recursos dos 
servidores que tiveram suas 
comprovações do uso do auxí-
lio creche no ano passado in-
deferidas. Os pedidos poderão 
ser feitos até o próximo dia 21 
de fevereiro, das 9 às 16 horas, 

na central de atendimento do 
Previ-Rio, que fica no térreo da 
sede do Instituto, no bloco 2 do 
Centro Administrativo São Se-
bastião, na Cidade Nova, ou na 
unidade do Poupa Tempo de 
Bangu, na Zona Oeste.

A listagem das matrícu-
las com pendências foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
sexta-feira (dia 7) e estão 
disponíveis na página do 
Instituto: http://www.rio.rj.
gov.br/web/previrio.

Previ-Rio abre inscrições para 
o auxílio-educação de 2020

Foto: Bárbara Lopes

As inscrições para o Previ-Educação vão até o dia 6 de março

A Guarda Municipal do Rio di-
vulgou os critérios para o pagamen-
to de gratificação pelo exercício de 
encargos especiais para os agentes 
que trabalharem em períodos de 
folga. Somente os servidores em 
efetivo exercício da GM-Rio po-
derão se inscrever. A abertura das 
inscrições será divulgada por meio 
do Boletim Interno Ostensivo. A 
Secretaria Municipal de Ordem Pú-
blica (Seop) também poderá pro-
mover a inscrição dos guardas que 
estiverem sob sua gestão.

Segundo a Portaria 218, que tra-
ta do assunto — publicada no Diário 
Oficial do Município desta segun-
da-feira (dia 10) —, o trabalho do 
servidor da Guarda Municipal nas 
atividades extraordinárias deverá 
respeitar o intervalo mínimo de 11 
horas consecutivas para descanso, 
antes e após a sua jornada normal.

Cabe também ao guarda mu-
nicipal contatar sua unidade de 
lotação e informar o horário de 
término de seu serviço extra-

ordinário, caso esteja envolvido 
com situações que tenham início 
durante a jornada de trabalho ex-
traordinário, mas que exijam sua 
permanência até a conclusão. No 
entanto, para o pagamento do 
encargo especial não serão con-
sideradas as horas ou frações de 
horas excedentes desse período 
além do previsto inicialmente. 
Ele também deverá apresentar a 
documentação comprobatória.

Ficam excluídos da possibi-
lidade de trabalho na folga os 
readaptados, os que estiverem 
cumprindo suspensão, os que 
têm restrição de ordem judicial 
para atuar na atividade-fim e os 
que estejam afastados com base 
no artigo 64 da Lei 94/1979.

Os recursos para o pagamento 
da gratificação serão provenien-
tes do Fundo Especial de Ordem 
Pública (Feop).

Prefeitura de Duque de Caxias deposita 
salário de janeiro para 411 servidores

Guarda Municipal do Rio pagará gratificação 
extra a agentes que trabalharem na folga A Prefeitura de Duque de 

Caxias realizou, nesta segun-
da-feira (dia 10), o pagamen-
to do mês de janeiro para 411 
servidores ativos da Educa-
çao municipal. Receberam 
os profissionais que ganham 
até R$ 6.883,69 líquidos, to-
talizando o pagamento de R$ 
2.751.119,73. Com isso, foram 
contemplados 55% do quan-
titativo de pessoas constantes 
na folha da pasta.

O município ressaltou 
que os servidores devem 
aguardar o processamento 
bancário para terem os va-

lores disponíveis para mo-
vimentação nas contas.

"No momento, a prefeitura 
está pagando a 43ª folha sala-
rial em 38 meses de trabalho 
da atual gestão. Por determi-
nação do prefeito Washington 
Reis, o pagamento dos funcio-
nários tem sido tratado como a 
principal prioridade do gover-
no municipal", afirmou a nota.

A prefeitura também infor-
mou que novos pagamentos 
serão feitos nos próximos dias, 
de acordo com a entrada de re-
ceita, até que todo o funciona-
lismo tenha recebido.

Formatura de novos guardas municipais da cidade do Rio

Foto: Guilherme Pinto

Até o momento, 55% dos servidores ativos da Educação receberam o salário de janeiro

Foto: Divulgação



Festa

R e n a s c e n ç a 
Clube está em 
ritmo de Car-
naval! Você é 
nosso convi-
dado especial 
para neste 
sábado, 15/2, 
a partir das 

17 h, participar da festa com 
Renato Milagres, Pipa Vieira, 
João Martins e Ex-Quadrilha 
no projeto “Aquele Rena”, um 

encontro de bambas que já se 
firmou todo terceiro sábado 
do mês.

Eles prometem muita ale-
gria, samba no pé e na palma 
da mão fazendo a marcação 
daqueles sucessos que todos 
conhecem. Nessa edição, o 
reforço especial do DJ Fabão, 
nos intervalos.

 Serviço
Dia: 15/2

Renato Milagres, Pipa Vieira, João 
Martins e Ex-Quadrilha em ritmo 
de Carnaval no Renascença Clube

O
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DIANA PIRES

As inscrições e o acesso ao edital estão disponíveis no website www.ambev.com.br/voa

Eles prometem muita alegria, samba no pé e na palma da mão fazendo a marcação daqueles sucessos que todos conhecem

Hora: 17 h
Local: Renascença Clube 

(Rua Barão de São Francisco, 

54 – Andaraí)
Ingressos: R$ 20 (antecipa-

do pelo site da Sympla ou na 

secretaria do Renascença)
Mesa: R$ 20
Censura Livre

 A  h u m o r i s t a  Viv i  C at a l -
d i  p a r t i c i p a rá ,  n a  p róx i m a 
s e g u n d a - f e i ra ,  d o  “ B e rç á -

r i o  d e  P i a d a s ” ,  u m  p ro j e -
to  q u e  b u s c a  a b r i r  e s p a -
ç o  p a ra  o s  n ovo s  a r t i s t a s , 

q u e  b u s c a m  o  e s t re l ato, 
te s t a re m  s u a s  p i a d a s  c o m 
o  p ú b l i c o.

 Vivi Cataldi faz stand-up sobre 
assuntos polêmicos

O show de humor feito por 
Vivi contará com piadas sobre as-
suntos atuais e polêmicos, com 
uma visão diferenciada e com 
um toque de humor feminino.

A comediante fará o “Ber-
çário de Piadas”, toda segun-

da-feira, durante o mês de 
Fevereiro, a partir de 20h, no 
Curtiço Comedy Club, locali-
zado na Praça Mauá, 19. A en-
trada é gratuita e basta com-
parecer ao local para assistir 
ao show de piadas.
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Fluminense venceu o primeiro Fla-Flu de 2020; quarta-feira, o clássico volta a acontecer

e um lado, o 
Fluminense 
com a me-
lhor campa-
nha da Taça 
Guanabara e 
a vantagem 
do empate 
nas semi-

finais. Do outro, o Flamengo, 
atual campeão carioca e equi-
pe considerada uma das mais 
fortes do futebol brasileiro. 
Dentro de campo, no entanto, 
é Fla-Flu: clássico equilibrado 
que todos querem jogar e, mais, 
entram para vencer.

Assim o elenco tricolor en-
frenta a decisão desta quarta-
-feira, marcada para 20h30 (de 
Brasília), no Maracanã:

"O jogo é jogado. Não é um 
time invencível. Temos bas-
tante criação, chegada. Vamos 
nos preparar. Não tem nenhum 
monstro do outro lado. É um 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSClássico
Fluminense reconhece força 
do Flamengo, mas crê em vaga: 
"Não tem nenhum monstro"

D
Fla-Flu, um clássico histórico. 
Estaremos preparados para esta 
semifinal", declarou Egídio.

Os 15 pontos conquistados 
dos 18 disputados na primeira 
fase da Taça Guanabara rende-
ram ao Fluminense não só a li-
derança do Grupo A, como tam-
bém a vantagem do empate nas 
semifinais, ou seja, em caso de 
igualdade no placar, o Tricolor 
avança à final da competição – 
para enfrentar Boavista ou Vol-
ta Redonda.

Apesar do critério favorável, 
o discurso dos jogadores é ape-
nas um: entrar em campo com a 
cabeça em vencer o clássico.

– Temos que entrar para 
ganhar o jogo, como fizemos 
contra o Botafogo. Não pode 
ficar pensando no empate, 
ainda mais contra time como 
o Flamengo. Vamos continuar 
jogando nosso jogo, com nossa 
identidade. Se acontecer o em-

pate, temos a vantagem, mas 
não podemos entrar pensando 
nisso no jogo – disse Nenê.

O primeiro e único Fla-Flu 
do ano, o Tricolor venceu por 

1 a 0, com um golaço do cami-
sa 77 de calcanhar. Na época, 
a equipe de Odair Hellmann 
estava bastante desfalcada, 
sobretudo no ataque, e o Fla-

mengo foi a campo com os 
garotos do sub-20. Desta vez, 
a tendência é que as duas 
equipes joguem com força 
máxima.


